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ಭಾರತ - ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಮ್ಾಲ ೇಚನೆಗಳು
ಅಕ ಟೇಬರ್ 01, 2020
1 ಅಕ ಟೇಬರ್ 2020 ರಾಂದು ಭಾರತ ಮತುು ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ ನಡುವಿನ 19ನೆೇ ಸುತ್ತುನ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಚೇರಿ
ಸಮ್ಾಲ ೇಚನೆಗಳನುು ವಚುುಯಲ್ ಮೇಡ್ ಮ ಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ್ತೇಯ ನಿಯೇಗವನುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ
ಕಾಯುದರ್ಶು ರ್ಶರೇ ಹರ್ಷು ವರ್ುನ್ ರ್ಶರೇಾಂಗ್ಾಾ ನೆೇತೃತವ ವಹಿಸಿದದರು ಮತುು ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ ನಿಯೇಗವನುು ಖಾಯಾಂ
ಕಾಯುದರ್ಶು ಯು ಸ ೇ ಹಾನ್ ನೆೇತೃತವ ವಹಿಸಿದದರು.
ಸಮ್ಾಲ ೇಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಗಡಿ ಸಹಕಾರ ಮತುು ಗಡಿ ಮ ಲಸೌಕಯುಗಳ ಉನುತ್ತೇಕರಣ, ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ನಲ್ಲಾ
ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಸಿಿತ್ತ, ವ್ಾಾಪಾರ ಮತುು ಹ ಡಿಕ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳು, ವಿದುಾತ್ ಮತುು
ಇಾಂರ್ನ ಸಹಕಾರ, ದ ತಾವ್ಾಸದ ವಿಷಯಗಳು ಮತುು ಸಾಾಂಸಕೃತ್ತಕ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಾಂತೆ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳ ಸಾಂಪೂಣು
ಹಾದ್ಧಯನುು ಎರಡ
ಕಡೆಯವರು ಪರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿದರು. ಬಗ್ಾನ್ನಲ್ಲಾ ಭ ಕಾಂಪ ಹಾನಿಗ ಳಗ್ಾದ ಪಗ ೇಡಗಳ
ಪುನಃಸಾಿಪನೆ ಕಾಯು ಸೇರಿದಾಂತೆ ಪಾರದೇರ್ಶಕ ಮತುು ಬಹುಪಕ್ಷೇಯ ವೇದ್ಧಕಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚುಸಲಾಯಿತು.
COVID ಸಾಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗದ ಹ ರತಾಗಿಯ , ವಿದುಾತ್, ಶಕ್ತು ಇತಾಾದ್ಧಗಳನುು ಒಳಗ ಾಂಡಾಂತೆ ಹಲವ್ಾರು
ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳನುು ವಚುುಯಲ್ ಮೇಡ್ ಮ ಲಕ ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ, ಇದು ದ್ಧವಪಕ್ಷೇಯ ನಿರ್ಶಿತಾರ್ುದ ಆಳವನುು
ಪರತ್ತಬಾಂಬಸುತುದ ಎಾಂದು ಎರಡ
ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ತು ವಾಕುಪಡಿಸಿದರು. ಅಕ ಟೇಬರ್ 20 ರಾಂದು ನಡೆಯಲ್ಲರುವ
ಮುಾಂದ್ಧನ ಜಾಂಟಿ ವ್ಾಣಿಜಾ ಸಮಿತ್ತ ಮಾಂತ್ತರ ಸಭೆ ದ್ಧವಪಕ್ಷೇಯ ವ್ಾಾಪಾರ ಮತುು ಹ ಡಿಕ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳನುು ಇನುಷುಟ
ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಪಯುಕುವ್ಾಗಲ್ಲದ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
ಲಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರೈಕ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುು ತಾಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ಸಾಮರ್ಾು ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಾಂತೆ
COVID-19 ಎದುರಿಸುತ್ತುರುವ ಸವ್ಾಲುಗಳನುು ಮತುು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುು ತಗಿಿಸುವ ಮ್ಾಗುಗಳ ಬಗಿ ಎರಡ
ಕಡೆಯವರು ವ್ಾಾಪಕ ಚಚು ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾರತದ ‘ನೆರಹ ರಯ ಪರರ್ಮ’ ಮತುು ‘ಆಕ್ಟಟ ಈಸ್ಟಟ’ ನಿೇತ್ತಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವ್ಾಗಿ ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ನೆ ಾಂದ್ಧಗಿನ
ಸಹಭಾಗಿತವಕಕ
ಭಾರತವು
ನಿೇಡುವ
ಆದಾತೆಯನುು
ವಿದೇಶಾಾಂಗ
ಕಾಯುದರ್ಶು
ಪುನರುಚಿರಿಸಿದರು.
ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ನೆ ಾಂದ್ಧಗಿನ ಬಹುಮುಖಿ ಸಹಕಾರವನುು ಹರ್ಚಿಸಲು ಮತುು ಸಹಕಾರದ ಹ ಸ ಮ್ಾಗುಗಳನುು
ಅನೆವೇಷಿಸಲು
ಭಾರತ
ಬದಿವ್ಾಗಿದ
ಎಾಂದು
ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ಾದರ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಪರಸಪರ ಲಾಭಕಾಕಗಿ ಭಾರತದ ಾಂದ್ಧಗ ತನು ಸಮಯವನುು ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕಯನುು
ಮತುಷುಟ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ನ ಬದಿತೆಯನುು ಖಾಯಾಂ ಕಾಯುದರ್ಶು ಪುನರುಚಿರಿಸಿದ್ಾದರ. ಭಾರತವು
ಮ್ಾಾನ್ಾಾರ್ಗ ವಿಸುರಿಸಿರುವ COVID ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಬಗಿ ಅವರು ಮೆಚುಿಗ
ವಾಕುಪಡಿಸಿದರು. ಜಿ-20 ಸಾಲ ಸೇವ್ಾ ಅಮ್ಾನತು ಉಪಕರಮದಡಿ ಮೆೇ 1, 2020 ರಿಾಂದ ಡಿಸಾಂಬರ್ 31, 2020
ರವರಗ
ಸಾಲ
ಸೇವ
ಪರಿಹಾರವನುು
ನಿೇಡಿದದಕಾಕಗಿ
ಭಾರತಕಕ
ರ್ನಾವ್ಾದ
ಅಪ್ತುಸಿದರು.
ಮುಾಂದ್ಧನ ಸುತ್ತುನ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಮ್ಾಲ ೇಚನೆಗಳನುು ಪರಸಪರ ಅನುಕ ಲಕರ ದ್ಧನ್ಾಾಂಕದಾಂದು ನಡೆಸಲು
ಎರಡ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ತಪದರು.
ನವ ದಹಲ್ಲ
ಅಕ ಟೇಬರ್ 1, 2020
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

